
Hei yhteistyökumppanit! 
  
Nelosten opettajat: 
Tämän syyskauden teemana on monimuotoisuus ja olen kehitellyt luontokoulun ohjelmasta 
myös version, joka toimii koululla oman opettajan johdolla. Laita minulle sähköpostia, niin 
saat myöhemmin paluupostissa selkeät ohjeet ja materiaalit ohjelmaan. Siihen voi 
halutessaan käyttää aikaa yhdestä oppitunnista useampaan. En laita näitä materiaaleja 
mihinkään nettisivuille yleiseen jakoon, vaan haluan lähettää ohjeet jokaiselle opettajalle 

ihan henkilökohtaisesti  Hirveän mielelläni kuulisin myöhemmin myös palautetta siitä, 
mitä teitte ja mitä tykkäsitte. 
Mikäli sinulla on 4. luokka, jonka kanssa pystyisit saapumaan paikan päälle Ruissalon 
luontokoululle, laita sähköpostia, niin pyritään järjestämään vierailu turvallisesti ulkona 
maastossa koronaohjeistuksia noudattaen (emme siis vietä ollenkaan aikaa sisätiloissa, 
vessassa saa toki käydä). Luontokoulupäivän teemana on monimuotoisuus ja aloitamme 
toiminnallisella pelillä, minkä jälkeen tutustumme tammen elämään taimesta maapuuksi ja 
sen seuralaislajeihin. Lopuksi ohjelmassa on ”kuvanmetsästys”, jota varten toivoisin 
oppilailla olevan käytössä joko omat puhelimet tai tabletit. Noin tunnin mittaisen ohjelman 
(n. klo 10-11 mahdolliset bussiaikataulut huomioiden) jälkeen saa halutessaan jäädä 
vapaasti syömään eväitä alueelle. Puutarhan perältä löytyy tätä varten myös katos 
pöytineen ja istumapaikkoineen. Ohjelman luonteen takia voimassa on säävaraus ja 
vierailuajat pyritään löytämään syys-lokakuulta. 
4. luokille, joiden 3. luokan vierailu peruuntui koronan vuoksi maaliskuussa 2020, pyritään 
tilanteen salliessa löytämään vierailuaika tulevalle keväälle. Tavoitteena on, ettei 
keneltäkään jäisi useampaa vierailukertaa väliin. Lummelammellemme on juuri valmistunut 
reilun kokoinen laituri, joten ensi keväänä myös vesieläinten tutkiminen on halukkaille taas 
mahdollista. 
Kakkosten opettajat: 
Katsellaan vielä, miten koronatilanne kehittyy ja tiedotan asiasta kakkosten osalta 
lokakuussa. 
Kolmosten opettajat: 

Vuodenvaihteen jälkeen aloitamme mahdollisuuksien mukaan 3-luokkalaisille suunnatun 
talviohjelman paikan päällä täällä Ruissalon luontokoululla (tammi-maaliskuu 2021). 
Kaikille: 

Muistakaa, että minulta voi kysellä vinkkejä myös omiin luontoprojekteihin. Luontokoululta 
saa mahdollisuuksin mukaan myös välineistöä lainaksi. Laita ihmeessä viestiä, jos keksit 
jonkin hyvä idean, mihin kaipaat apua – työhöni kuuluu myös koulujen oman 
ympäristökasvatustoiminnan tukeminen ja se onnistuu mainiosti myös etänä. 
Koulutukset: 
WWF:n ja luontokoulujen yhteistyönä toteuttavaan monimuotoisuusteemaiseen Me 
aarteenvartijat -koulutukseen mahtuu vielä mukaan. Toinen osa pidetään parin tunnin 
mittaisena verkkokoulutuksena 21.10. ja se on oma itsenäinen kokonaisuutensa. 
Ilmoittautua voi joko suoraan minulle sähköpostitse tai käyttää täältä löytyvää 
ilmoittautumislinkkiä: 
https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/opettajan-tietoperustainen-ymparistoosaaminen-2020-
luvulla/#a-2-me-aarteenvartijat-luonnon-monimuotoisuus-opetuksessa 
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